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Inbjudan till SAIK huvudförenings årsmöte 19:e mars 2018
Årsmötet är måndagen den 19:e mars 2018 kl 18.30.
Plats är SAIK-stugan vid Kåsjön. Enklare förtäring serveras från 18.00.

Dagordning
1.

Fastställande av röstlängd för mötet

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.

Val av protokolljusterare och rösträknare

4.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5.

Fastställande av föredragningslista

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret

7.

Styrelsens balans- och resultaträkning för senaste verksamhetsåret

8.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste verksamhetsåret

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10.

Fastställande av årsavgift och ev övriga medlemsavgifter för kommande år

11.

Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det påbörjade verksamhetsåret

12.

Behandling av styrelsens förslag till stadgeändring : Verksamhetsidé

13.

Behandling av revisorernas förslag till stadgeändring: Ärende vid årsmöte

14.

Val av styrelse, hälften av ledamöterna vartannat år
a.
b.
c.
d.

föreningens ordförande för en tid av ett år
föreningens kassör för en tid av två år
föreningens sekreterare för en tid av två år
övriga valda ledamöter för en tid av två år

15.

Val av två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år. Styrelseledamot får inte
väljas

16.

Val av ledamöter i valberedningen, minst en från vardera sektion, för en tid av ett år, av
vilka en skall utses till sammankallande

17.

Beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud)

18.

Övriga frågor

Möteshandlingar finns anslagna på huvudföreningens sida www.savedalensaik.se under
rubriken Dokument > Årsmöte. Under rubriken Dokument hittar du även klubbens stadgar.
Under Kontakt finns sittande styrelse angiven.
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1

Handlingar och övrig information till dagordningens punkter
Punkt 6

Verksamhetsberättelse, (preliminär version på hemsidan)

Punkt 7

Verksamhetsberättelse, (preliminär version på hemsidan)

Punkt 8

Revisorernas berättelse, (kommer att finnas på hemsidan)

Punkt 10

Styrelsen föreslår bibehålld årsavgift på 200 kr för kommande år (från 2019)
(Övriga avgifter beslutas av sektioner och föreningsstyrelse.)

Punkt 11

Verksamhetsplan & budget 2018, (kommer att finnas på hemsidan)

Punkt 12-13

Se bakgrund och förslag till beslut redovisade nedan under kapitel 2

Punkt 14-15

Valberedningen förslag

Punkt 16

Styrelsen föreslår att resp sektion utser en representant till valberedningen

Punkt 17

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att: respektive sektionsstyrelse får
ansvaret att välja ombud till förbund inom sin idrott. Samt i de fall andra
ombud finns får föreningsstyrelsen ansvaret att välja dessa.

Punkt 18

Tack!

2

Underlag till styrelseförslag och motioner

2.1

Punkt 12 Styrelseförslag om stadgeändring att uppdatera texten
verksamhetsidé och dess bilaga på sidorna 3, 12 och 13
Dagens stadga inleds med texten ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé” på sidan 3 och fortsätter
på sidorna 12-13 med bilagan ”Bra i idrott och bra idrott”. Denna del av stadgan är en direkt
kopiering från Riksidrottsförbundets (RF) stadgemall. 2015 antog RF en ny stadgemall där
kapitlet verksamhetsidé har delats upp i tre kapitel Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund.
Samtidigt har RF tagit bort bilagan och ersatt denna med Strategi 2025, en text som är
anpassad för webben och bäst läses på webben.
Befintliga Stadgar från 2016-03-16
Förslag till ändringar av Stadga
Styrelsens förslag till beslut

2.2

•

ersätta kapitlet Verksamhetsidé på sidan 3 enligt föreslagen ny stadga

•

stryk andra meningen på sidan 3 ”Stadgarna senast ändrade …” då detta även står på
sidan 1

•

stryka kapitlet Bra i idrott och bra idrott på sidan 12-13.

Punkt 13 Motion om stadgeändring att uppdatera 21§ Ärenden vid årsmöte
Revisorerna har föreslagit att punkt 10 i dagordningen ändras från ”Fastställande av årsavgift
och ev övriga medlemsavgifter för kommande verksamhetsår” till texten ”Fastställande av
årsavgift för kommande verksamhetsår”.
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Styrelsen håller med revisorerna och ser att förslaget passar med övriga stadgan och
verksamheten då flertalet avgifter för medlemmarna beslutas inom respektive sektion.
Styrelsens förslag till beslut
•

ändra punkt 10 i 21§ till ”Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår”
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